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كورتەیەك دەربارەی ژیانی هۆڵدەرلین:

دوایی  كۆچی  باوكی  كاتێك  دەبێت،  دووساڵیدا  لەتەمەنی  هۆڵدەرلین 

دەكات. پاش ئەوە دایكی شوو بەپیاوێكی تردەكاتەوە، بەاڵم چوار ساڵ 

دوای  ئەوە مێردی دووەمی دایكی دەمرێت و بەو جۆرە دایكی دوجار 

بێوەژن و خۆیشی دووجار هەتیودەكەوێت. سەرەتا كەدەست بەخوێندن 

خوێندنە  جۆرە  ئەو  چونكە  بخوێنێت،  خوداناسی  ناچاردەبێت  دەكات، 

دام ودەزگاخێرخوازییەكان  خوا  خەڵك و  دەویست و  كەمی  خەرجی 

پێدەكرد. كۆمەكیان 

پاش  تەواودەكات،   denkendorf لە   1774-1778 خوێندنی  سااڵنی 

لەبەرئەوەی  تۆبنگن  لە  دەدات.  بەخوێندن  درێژە   tubengen لە  ئەوە 

پرۆگرامی خوێندن چەند زمانێكی بیانی تێدابوو، )هۆڵدەرلین( دەتوانێت 

فێری زمانەكانی التینی و عیرب ی و یۆنانی بێت.

بەمەبەستی  ئەویش  دەدات،  یۆنانی  بەزمانی  زیاتر  گرنگی  بەاڵم 

خوێندنەوەی  بە  دەست  لێرەوە  كۆن.  یۆنانی  ئەدەبی  لە  شارەزابوون 

ئەدەبی  شانۆییەكان  تێكستە  هەروەها  دەكات و  سۆفۆكلیس  ئەفالتۆن و 

كۆنی یۆنانیش وەردەگێڕێت.

هەر لەوقۆناغەدا بەچاكی ئاشنای ئەدەبی فەرەنسی و ئینگلیزی دەبێت، 

دەبێتە  قۆناغەدا  لەو  هەروەها  ڕۆسۆ.  ژاك  ژان  شكسپیرو  بەتایبەت 

هەرلەو  ئەوینیشی،  ئیشق و  یەكەم  سەرەتاكانی  شلینگو  هیگڵو  هاوڕێی 

ناست  لویزە  خۆشەویستیشی  یەكەمین  پێدەكات.  دەست  ڕۆژانەدا 

ئیشقە  ئەو  بوو.  هاوڕێی  ناست(ی  )ئیامنوێل  ناسیاوی  خامنە  ئەو  بوو. 

زوو  زۆر  هەندێك  بەاڵم  بوو،  شاراوەیدا  پەنهانی و  لەوپەڕی  هەرچەندە 

پێكرد. هەستیان 

هۆڵدەرلین  كە  هات  كۆتایی  كاتێك  خۆشەویستیە  پەیوەندی  ئەو 

نییە(،  ڕوون  هۆكارەكەی  هەنوكەش  تا  )ئەڵبەت  كتوپڕ  بەشێوەیەكی 

نادیاری  بەچارەنوسی  خامنە،  ئەو  ئایندەی  چارەنوس و  بڕیاردەدات 

لەیەكێكی  خۆشەویستەكەی  دەبیستێت  كاتێك  نەبەستێتەوە.  خۆیەوە 

پاشان  پێدەكەوێت،  خورپەی  دڵە  ڕادەچڵەكێت و  مارەبڕاوە،  دی 

هۆكاری  لەنامەیەكیشدا  هەواڵەدەكات.  لەو  پێشوازی  بەخۆشحاڵیەوە 

ئەو خۆشحاڵیەی، بۆ لویزە ناستی خۆشەویستی بەیان دەكات.

دوای  وەردەگرن.  ماستەر  بڕوانامەی  هیگڵدا  لەگەڵ   1790 ساڵی 

كاربكات،  واعزێك  وەك  هەبوو  بۆی  تەواودەكات،  خوێندن  ئەوەی 

بەاڵم  بكەن.  دیاری  بۆی  كاردینالەكان  ئەنجومەنی  كە  جێگەیەك  لەهەر 

هۆڵدەرلین بۆخۆی دڵخوازی ئەو پیشەیە نەبوو، چونكە حەزی بەغەریبی 

نەبوو. لەوكەسانەش نەبوو عەوداڵی شۆرەت و نێوبانگ و دەوڵەمەندی و 

پاشەڕۆژێكی مسۆگەربێت. ئەوانەش هەموو ئەوشتانەبوون، مرۆڤ  لەو 

پیشەیەدا بەدەستی دەهێنان.

بۆی و  دەزانی  پیشەیەك  بەباشرتین  ئەوەی  لەوانەی  بوو  یەكێك  دایكی 

پێیوابوو خەریک بوونی )هۆڵدەرلین( بەو كارەوە، وادەكات لە دڵەڕاوكێ  و 

چ  ئەوكارە  نەیدەزانی  بێت.دایكی  قوتاری  نیگەرانیەكانی  پشێوی و 

بارگارانیەكە لەسەرشانی كوڕەكەی و ئەمەش وای لە هۆڵدەرلین كردبوو، 

دۆخە  ئەم  خۆیدا..  لەگەڵ  تونددابێت  ملمالنێیەكی  لەشەڕو  بەردەوام 

دەرونیە دژوارە بەڕادەیەك بوو، گەیشتە ئاستی لە پەلوپۆخستنی، چونكە 

نەیدەویست دایكی لەوە ئاگاداربكاتەوە كە ئەو پیشەیەی حەزپێ  نییەو 

نەشی دەتوانی، بچێتە ژێرباری ئەو كارەو ئارەزوی دایكی بەجێ  بێنێ .

بێت،  قوتاری  دۆخەش  لەو  تا  هەڵبێت.  خۆی  لەدەست  ناچاربوو  بۆیە 
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بۆ  بژی. چونكە شیلەر  ناو شیعرەكانی شیلەر  دەیویست وەك كەسێكی 

ئەو منونەی بااڵو باوكێكی ڕۆحی بوو.

لەو  دەخایەنێت و  كەم  ماوەیەكی  شیلەر،  هۆڵدەرلین و  پەیوەندی 

ماوەیەشدا چەند نامەیەك ئاڵوگۆڕدەكەن. سەرەڕای ئەوەی زۆر دەرگیری 

شیلەر بوو، بەاڵم لەئاست مردنەكەیدا )ساڵی 1805 شیلەر كۆچی دوایی 

دەكات(، بێدەنگ دەبێت و هیچ ناڵێت.

هۆڵدەرلین لەوكەسانەبوو زۆر بە شارەكەیەوە پەیوەست بوو. هەركاتێك 

بێتاقەتیەكی  خۆی،  هەرێمەكەی  لەدەرەوەی  بكرایە  شوێنێك  ڕەوانەی 

بوو.  كەس وكارەكەی  نیشتامن و  الی  بیری  بەردەوام  دایدەگرت و  زۆر 

بێتاقەتیەكەی بەجۆرێك بوو، كاریدەكردە سەر ئەقڵ و بیركردنەوی. 

چاوەڕێی  كەس وكاری،  بۆالی  دەگەڕێتەوە  بەسەردان  كە  جارێكیان 

لەناكاودا  بەاڵم  لەپێشوازیدابن،  بچێت و  بەپیریەوە  كەس  ئەوەناكات 

بەڕوویەوە.  دەبن  خۆیان  شارەكەی  پردی  لەسەر  خوشكەكەی  دایكی و 

دەبینن.  تەواو  پەشۆكاویی  شپرزەیی و  دۆخێكی  لە  هۆڵدەرلین  ئەوان 

قسانەی  ئەو  چونكە  نابن،  حاڵی  لێی  دڕاوەوەو  پیس و  بەجل وبەرگێكی 

تێكچونی  بیامری و  دەرون  لەوكاتەوە  ئیرت  دەچن.  بەوڕێنە  دەیانكات، 

ئەقڵی تێدا دەردەكەوێت.

بەوحاڵەوە دەمێنێتەوەو ساڵی 1806 كاتێك دۆخی دەرونی خراپرتدەبێت، 

ڕەوانەی نەخۆشخانە دەكرێت و پاشان دەیهێننەوە بۆ ژوورە تەنهاكەی.. 

ئاڵۆزترو  دەرونی  باری  تەندروستی و  ڕەوشی  ڕۆژبەڕۆژ  لەوەبەدواوە 

زەفەری  مەرگ   ،1843 ساڵی  حوزەیرانی  لەحەوتی  تا  خراپرتدەبێت، 

پێدەبات و ژیان جێدێڵێت..

نامەی یەكەم- تۆپنگن، 19كانونی دووەمی -1789:
ئەم نامەیە بۆ تۆیە خۆشەویستەكەم. 

بریا ئێستا لەالم دەبووی، تا ئەو فرمێسكی خۆشیانە ببینی كە بەچاوامنا 

ئەوەی تەنها 
لەدەستمان دێت و 
بۆمان ماوەتەوە 
هەر ماڵئاواییە. 
ئەو ماڵئاواییەی 

بەدرێژایی ڕیگاكە 
كۆتی كردم.
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لویزە ناست

بۆ  تۆم  خۆشەویستی  دیكەی  بەڵگەیەكی  من  لەودەمەی  دێنەخوار، 

ئاشكرادەبێت.

ئایەیەكی  بەگەیشتنی  نایەت،  لەباسكردنی  قەڵەم  خۆشەییەی  ئەم 

تۆ  بەوەدەكەم  درك  لەناخەوە  تەقییەوە.  تۆوە  لەالیەن  خۆشەویستی 

گەڕایەوە،  بۆ  باقیان  بریق و  جوانی و  ڕۆژەكانم  دەگەیەنیت.  چی  بۆمن 

هەروەك چۆن هیواخواستی بووم.

گەر  تەنانەت  بەختەوەرم،  تۆ  بەخۆشەویستی  تەنها  من  ئازیزەكەم 

وەك  دایگرتوم،  ئارەزووەی  حەزو  ئەم  بێڵیت.  جێشم  جیابیتەوەو  لێشم 

منداڵێكی لێكردوم و پێم دەڵێت: »هەستی تۆش بەرامبەرم هەمان شتە(

باربوون،  شامنان  لەسەر  دورودرێژانەی  ساڵە  ئەو  هەموو  ئێستا 

ئەوە  دوای  نەبێ ،  هەفتە  یانزە  تەنها  نەماوە،  وای  هیچی  تێپەڕدەبن و 

مایەی  بۆخۆی  ئەمەش  خۆشەویستەكەم.  دێت،  سوپاسگوزاری  جەژنی 

چاوەڕێ   پشودرێژبین و  دەبێت  بۆیە  هەفتەماوە،  یازدە  تەنها  دڵخۆشیە. 

بین. ئای لویزە لەوەبەدواوە، نازانم چ ناوێك لەو كامەرانی و خۆشیە بنێم 

كە چاوەڕێمە.

دام  دوایدا  سەردانەی  لەم  كە  لەبیرە  خۆشەویستیانەت  وشەی  ئەو 

بەگوێتاو بۆم باسكردی؟ تۆبڵێی ناخی ڕۆحم پێكابیت و دەستم بەقواڵیی 

ئەوینی  لەئیشق و  بیر  لەتەنهایمدا  لویزە!  ئای  گەیشتبێ ؟  هەناوت 

چاوگی  تۆش  تۆم و  ئەوینی  سەرقاڵی  خۆشەكاندا  لەساتە  تۆدەكەمەوە. 

چ  ئەمە  ئازیزەكەم،  ئای  كەسەكەم.  بیركردنەوانەی  ئەو  نیگابەخشی، 

بەختەوەریەكە؟

شادی و  بەرئەو  لە  تۆدام و  ئامێزی  لە  ساتانەی  ئەو  خۆشحاڵم  چەند 

بیر  هەركاتێك  بەچاومادێتەخوار.  فرمێسك  لەناخمدایە،  خۆشیەی 
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دان  چۆن  ئاخر  بەاڵم  دامدەگرێت.  كامەرانی  دەكەمەوە  لەوشتانە 

بەخۆمدا بگرم، لەئاست ئەو حەزو ئارەزووە زۆرەی دەموسوتێنێ  و بەرەو 

الی تۆڕاپێچم دەكات.

هۆڵدەرلینی  لە  جگە  بەرینەدا،  پان و  دنیا  لەم  كەتۆ  كردم  ئەوقی  ئەوە 

دڵتا  لەماڵی  بەتەنها  ئەوەمنم  ئاخر  ترنابینی.  كەسی  خۆشەویستت 

نیشتەجێم.

هەنگاوەكانت  چاوە.  لەپێش  هەنگاوەكانتم  تاهەنوكەش  لویزە،  لویزە، 

سەرنجیان  خۆشەویستی،  لە  لێو  لێوان  چاوەكانیشت  شاهانەبوون و 

ماوە..  لەبیرت  بۆدەكردم.  ساتەخۆشەكانیان  چاوەڕوانی  باسی  دەدام و 

ڕۆژە  بۆئەو  بۆ   ئای  لەبیرماوە؟  لیۆنبێركت  هێمنەكانی  خۆش و  كاتە 

بەو  دی  جارێكی  مابێ ،  لەتوانامدا  تۆبڵێی  لویزە  شیرینانە!  پڕچێژو 

دەگەڕانەوەو  ساتانە  ئەو  دی  جارێكی  خۆزگە  ڕابگەمەوە؟  خۆشیانە 

ئەفسونی ئەو بەختەوەریانە لەخشتەی دەبردین.

درەوشاوەبوون.  خۆش و  چەند  دەكەیت،  ڕۆژانە  ئەو  بەخۆشی  هەست 

دووبارە  بەگەڕانەوەو  خەون  بتوانم  جوانرتبوون،  لەوە  زۆر  ڕۆژانە  ئەو 

دێت و  لەدەستامن  تەنها  ئەوەی  ماڵئاوایی،  ئای..  ببینم.  بوونەوەیانەوە 

ڕیگاكە  بەدرێژایی  ماڵئاواییەی  ئەو  ماڵئاواییە.  هەر  ماوەتەوە  بۆمان 

بەرەبەرە  پاشان  بینی،  )نبوترنكنم(  چیاكانی  ئەوەی  دوای  كردم.  كۆتی 

)لیونربگ(  بە  داخڵ  بەرلەوەی  وندەبوو،  چاو  لە  دارستانەكە  لەدوامەوە 

ببم.

بێخەم  نێ  و  لێك  چاوت  گریام.  زۆرەوە  بێزاریەكی  بەپەستی و  لەوكاتەدا 

بنوو خۆشەویستەكەم، خۆشەویستی خۆتم پێ  عەتاكە.. تا ئەبەد خۆشم 

دەوێیت.

دڵسۆزت هۆڵدەرلین

نامەی دووەم- تۆپنگن، نیسانی -1890:
بەپێزەی  جوان و  نامە  بۆئەو  سوپاس،  هەزاران  سوپاس و  ئازیزم،  لویزەی 

بهێنم.  بەقەدەر  بڕوا  تر  جارێكی  وایلێكردم  گێڕامەوەو  بۆ  بەختەوەری 

گوڵی كامەرانی بێوێنەی پێبەخشیم. واجارێكی دی ئەڵقەو نامەكانت بۆ 

دەنێرمەوە، الی خۆت هەڵیانگرە، وەك یادگاریەكی ئەو ڕۆژە خۆشانەی 

ئیشق و  ئاسامنی  نەبوو.  بەئایندە  باكامن  هیچ  بەسەرمانربدو  بەتەنها 

ئەوینامن، خاڵی بوو لەخەم و ژان. 

لویزە خوادەزانێت من دەمەوێت لەگەڵتا ڕاستگۆبم و ئەوەی لەناخمدایە 

بۆتی باسكەم و بەتەواوی قەناعەتەوە پێتی بڵێم: )ئاواتی ئەوەڵو ئاخیری 

ناكات، ئەوەیە  بارودۆخ لەقی  ئاواتە ڕەگ داكوتراوەی گۆڕانی  من، ئەو 

پلەوپایەی  الیەقی  بزانم  كاتێك  ئەویش  بتخوازم،  پێشەوەو  بێمە  لێت 

پڕشكۆی تۆم(.

كە  بەنرخ  بەرزو  لویزەی  لێدەكەم  داوات  لەخۆبوردنەوە  بەوپەڕی  من 

پەژموردەیی  خەمباری و  دڵتەنگی و  مایەی  نەبێتە  بۆمن،  خۆشەویستیت 

بۆتۆ.

كە خۆشەویستیت  ناوەشێتەوە  لەتۆ  ئەوە مەحاڵەو  ڕەوانم،  ئەی ڕۆحی 

خۆت  بەخۆشەویستی  بەردەوام  چۆن  وەك  دی،  كەسێكی  ببەخشیتە 

گونجاو  شایستەو  گەنجی  زۆر  لەكاتێكدا  سەملاندووم.  بۆ  ئەوەت 

ڕابكێشن و  خۆیاندا  بەالی  سەرنجت  دۆست و  ببنە  ئاواتەخوازن  هەن، 

ماقوڵ و  پیاوی  چەندین  چۆن  وەك  بێنن.  بەدەست  ڕەزامەندیت 

بەهەیبەت هەن، پەرۆشنت و خوازیارن ببیتە هاوسەرو هاودەمیان.

لێرەدا دەمەوێت لەناخی دڵمەوە بەختەوەریت بۆ بخوازم، ئەو دەمەی 
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پیاوێك هەڵدەبژێریت شایستە بەخۆت بێت. ئەوكات پەی بەوەدەبەیت 

هەرگیز  نەخۆشەت،  ماندوو  و  دڵتەنگ و  پەست و  هاوڕێ   ئەم  كە 

پێببەخشێ . بەختەوەریت  لەتوانایدانییە 

بێتاقەتی و  باسی  دەمەوێت  من  ئاخر  ڕادێرە..  بۆ  گوێم  لویزە  ئای 

كە  بۆبكەم  بێزاریەت  پەستی و  ئەو  باسی   بۆبكەم.  خۆمت  پەژارەیی 

زویرنەبیت.  نەڕەنجێیت و  لێم  هیوادارم  بم.  زاڵ  بەسەریاندا  نەمتوانی 

خۆم  حەزدەكەم  بۆئەوەی  دەگەڕێتەوە  بێزاریەم،  پەستی و  ئەم  زۆرجار 

چی  بەاڵم  دەناڵێنم.  بەدەستیانەوە  كە  ڕاپسكێنم  ئەوشتانە  لەهەموو 

بكەم وادەرنەچوو. گەر بۆم بلوێت و چاك ببمەوە، زۆر دڵخۆش و كەیف 

سازدەبم. ئەوەش شتێكە چاوەڕوان نیم ڕوبدات.

بەخواست و  وایلێكردم  ئاگاداریت،  هۆكارە  ئەو  لەهەقیقەتی  چاك  تۆ 

پەیوەندیەكەمان  ئاڕاستەی  كتوپڕەبدەم و  بڕیارە  ئەو  خۆم  ویستی 

چونكە  بتبەستمەوە،  بەخۆمەوە  نامەوێت  من  بگۆڕین.  تر  بەجۆرێكی 

سادەوساكارە  ئارەزووە  ئەو  لەڕۆژان،  ڕۆژێك  لەوەدڵنیانیم  هەرگیز 

بێتەدی. مرڤانەیە 

لەش  لە  چێژ  ڕابكەم و  بكەمەوەو  باڵەكانم  بتوانم  ئەوەی  ئارەزووی 

هەموو  بونی  بەبێ   ببینم.  تەندروستیم  خۆم و  هاوڕێیەتی  ساغی و 

ئەوانەش، پێناچێت لەگەڵمدا دڵشادو بەختەوەربیت.

دیكەش  تاماوەیەكی  خۆشەویستیەكەمان،  پەیوەندی  بكرێت  ڕەنگە 

هاوارو  پەشێوم و  هەمیشە  دەرونی  بەاڵم  بەردەوامبێت،  ئێستا  وەك 

فوغانی نەبڕاوەم و بێزاریم لەجیهانی دەوروبەرم، ڕێگەی ئەوەم پێنادەن. 

لەسەری  كەنەفتم  شپرزەو  حاڵی  زۆرەی  ناهەمواریە  ئەو  سەرەڕای 

بۆنییە.  بڕانەوەی  ژانێكە  ئازارو  نەخۆشی و  دەردو  ئەویش  باركردوم، 

هەموو ئەوانەش بەجۆرێكە خوڵق و ڕەفتاریان تێكداوم.

هێدیش،  هێدی  بۆتۆو  نەهامەتی  دەبنەمایەی  ئەوشتانە  تەواوی 

ئەو  چركەساتەكانی  یادی  كاتێك  زیاددەكات.  پەیوەندیەكەماندا  لەگەڵ 

بەحەرسەتەوە  بوو،  ژان خاڵی  كەلە خەم و  خۆشەویستیەمان دەكەمەوە 

من هیچم لەدەست 
نایەت بۆتی بكەم، 

هێندەنەبێت دڵسۆزبم 
بۆت. كاتێك خۆت 
پیاوێكی شیاو 
هەڵدەبژێریت و 

دەیكەیتە هاودەمی 
ژیانت، ئاواتی من 
بەدی دێنی، منی 

خۆشەویستت
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خەون بەگەڕانەوەیەوە دەبینم.

بۆت.  دڵسۆزبم  هێندەنەبێت  بكەم،  بۆتی  نایەت  لەدەست  هیچم  من 

كاتێك خۆت پیاوێكی شیاو هەڵدەبژێریت و دەیكەیتە هاودەمی ژیانت، 

لەتوانامدانییە  من  چونكە  خۆشەویستت.  منی  دێنی،  بەدی  من  ئاواتی 

هەڵیدەبژێری،  خۆت  دەزانی و  خۆتی  بەشایستەی  تۆ  پیاوەی  ئەو  وەك 

بەختەوەرو دڵشادت كەم.

ئەمەش ناكرێت بەناپاكی بدرێتە قەڵەم، لەبرئەوەی هەمیشە و ئەوكاتەی 

چۆنی  چۆن  بیرلەوەدەكەیتەوە  دیكەیت،  پیاوێكی  هاوسەری  تۆ 

یادگاریش  یادو  بەختەوەربووین و  جارانەوە  ئیشقەی  بەو  هەردووكامن 

بەهۆی  پیاوەی  ئەو  »یادی خۆشەویستی  دەمێننەوە:  خۆیاندا  لەسنوری 

لەگەڵیدا  كەتۆ  بێت  ئەوكەسە  نەیتوانی  بێچارەیەوە،  نەخۆشی  دەردو 

من  بەاڵم  نابیت.  بێوەفا  تۆش  ئەوكات  بەختەوەربژیت«.بەمجۆرە  شادو 

دنیایە  ئەم  بۆ  خۆشەویستەكەم،  كە  دەدەمەوە  بەوە  خۆم  دڵخۆشی 

نەبووەو بەكامەرانی تۆ خۆشحاڵ دەبم.

من بەوە پشوودەدەم، كاتێك لەتەنیشتی هاوسەرەكەتدا بتبینم. شێكیش 

نییە ڕێم لێبگرێت و نەهێڵێت ببمە هاوڕێی هەردووكتان. ئەڵبەت لەسەر 

بارەیەوە،  لەم  ئەگەرچی  دەوێت.  منت خۆش  زیاتر  هەڵوێستەشم،  ئەم 

هەندێ   هەقیقەتی  نامەوێت  من  بەاڵم  نەنوسیون.  بۆ  نامەیەكم  هیچ 

خۆشەویستە  ماڵئاوا  لێبشارمەوە.  خۆمت  خەسڵەتی  ئەخالق و  الیەنی 

ئازیزەكەم، ئەی ئەوكەسەی جگە لەتۆ كەسی ترم خۆش نەویستووە. 

نامەی سێیەم- تۆپنگن، 30 كانونی دووەمی -1791:
شكۆیەی  گوڕوتین و  بەو  هەستم  ئێستا  بەرلە  لویزە..  خۆشەویستەكەم 

ڕۆحی خانەدانت نەكردووەو هیچ كاتێكیش نەمدەزانی دووریم لەتۆ بەو 

جۆرەیە، تەنها لەم نامەیەی دوایتانەبێت.ئای گەربم توانیایە لەبەردەمدا 

بنوشتێمەوەو سوژدەت بۆ بەرم، بۆئەوەی ئەوساتە ناخۆش و بێزراوانەت 

دروستكردبووی.  الیان  ناهەموارم،  باری  دەرون و  كەپەشێوی  البسڕمەوە 

هۆڵدەرلین
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نابینیت خۆشەویستی پاك و بێگەردت، چ پایەو جێیەكی الی من هەیە؟

ئەو  واهەستدەكەم  دەكەمەوە،  خۆزگەكانم  لەخەون و  كەبیر  هەنوكە 

كردووە  زۆرە  حورمەتە  ڕێزو  بەو  دەرهەق  خراپەیان  بەجۆرێك  شتانەم 

كەمن بەرامبەر تۆ هەم بوو. خراپەیەك بەهیچ شتێ  ناسڕێتەوە. پێویستە 

من الی خۆمەوە، ئەو ڕێزو خۆشەویستیە بپارێزم. لویزەی خۆشەویستم، 

هەتا  ئاخۆ  دەدەیتەوە.  وەاڵم  خوداییەوە  نیانیەكی  بەناسكی و  تۆ  بەاڵم 

بەرامبەرم  جارانت  سۆزی  هەست و  هەمان  ماویت و  خۆت  وەك  ئێستا 

هەیە؟

دەرهەق  بەیتەوە،  دڵنەوایم  بتەوێت  بەزەییەت  سۆزو  بەم  تۆبڵێی 

تازەم  بەڵگەیەكی  ڕۆژێك  هەموو  كەتێیدام؟  ناخۆشەی  دۆخە  بەو 

كاتێك  ئەمەشم  ئاشكرادەبێت،  بۆ  تۆ  ئەشقی  سۆزو  بێسنوری  لەسەر 

ئەم  كرد. چونكە  نامەیەت  ئەم  بەخوێندنەوەی  كەدەستم  دەركەوت  بۆ 

زیاتر  بایەخی  نرخ و  ڕۆژ  دوای  لە  ڕۆژ  نامەیەكە،  نامەیەت  دوایەمین 

نییە،  خاڵی  خۆشەویستی  وشەی  لە  دێڕێكی  هیچ  لەبەرئەوەی  دەبێت. 

هەر ئەمەشە وام لێدەكات ناخی بێگەردت ببینم.

ئای خودایە ئەو ڕۆژە خۆشانە لەكوێن، تایەكامن خەنەوەو وامان لێبكەن 

بۆ ئەبەد، لە ئامێزی یەكرتیدا بژین؟ تۆ كەیف و خۆشیم بۆ دەگێڕیتەوەو 

وا لە خەم و هەناسە ساردەكانیشم دەكەیت كە هەڵیان دەكێشم، بەتام و 

چێژتربن. هەروەها ئەوە تۆی كە لەگەڵ دنیادا ئاشتم دەكەیتەوە. 

هەمووشتێك.  دەبیتە  بۆمن  تۆ  ڕێگەم،  سەر  دێتە  گرفتێك  ئەوكاتانەی 

دەستم  نیوەڕۆیەك  پاش  دەمەی  ئەو  بوو،  جوان  قەشەنگ و  كاتێكی  چ 

بەخوێندنەوەی جارێكی تری ئەم نامەی دوایت كردەوە. دواتر نامەیەكی 

نامەكانی  پاشان سەرجەم  نامەیەی دوایت..  لەم  دیكەم دۆزیەوە، كۆنرت 

دیكەتم خوێندەوە، تاگەیشتمە سەر دواین نامەت.

دڵی  تۆ چارەی  »بەتەنها  بووت:  نوسی  نامانەدا  لەو  لەیەكێك  جارێكیان 

منت الیە«.ئەی هاوار تۆبڵێی هەتا ئێستاش هەروابم؟

سەرباری  بویت و  توشیان  منەوە  بەهۆی  گرفتانەی  ئەو  هەموو  لەگەڵ 

بوونەبار،  شانت  لەسەر  كردیت و  ماندویان  ئازارانەی  ئێش و  ئەو  گشت 

تۆبڵێی تاكو ئێستاش چارەی دڵت هەر الی من بێت؟

لویزەی ئازیز، ئەو دڵە بەنرخەت تا ئەبەد هەر بۆمنە.. وانییە؟ پێویستە 

چركەیەك ڕاوەستم بۆ تێفكرین لەوەی كە تائێستاش دڵی تۆم لەالیە، بۆ 

بیركردنەوە لەهەموو ئەو شادی و بەختەوەریەی ڕابردوو كەوایان لێكردم 

لەخۆشیدا بتوێمەوە. ئاخۆ تۆش وەك من گێنگڵ دەدەیت و تەواوی ئەو 

بەخەیاڵدادێت؟ شتانەت 

هۆڵدەرلینی  هەرگیز  هەرگیزاو  لویزە،  خۆشەویستەكەم  لەگەڵ  خوات 

هەمیشە دڵسۆزت لەیادمەكە.

سەرچاوە؛  گۆڤاری )الثقافة االجنبية(.


